
 םינותנ תוכרעמ זכרמ - ןממ ,רוצנמ .ע ר"ד

 וכרעמ תות

 מ"עב לארשיל רי:;יוואה היישעתיו

 = דועתו הרדנב

- 

 תוהמ



 םיניינע ןכות

 םויכ א"גע בצמ תריקס

 יסאלק (ןונכתו) תוכרעמ חותינב תויעב

 7 והמ ,ינבמ תוכרעמ חותינ

 -:ינגבמה חותינה ילכ

 (סעמ) םינותנ תמירז םישרת

 -:םינותנ ןולימ

 םינותנל

 םיכילהתל

 תינבמ הפש

 הטלחה תואלבט

 הטלחה יצע

 (פגס) םינותנל השיג תלבט

 ינבמ "לויט"

 םינותנ ינסחמ לש יגול ןונכת

 תואנ ןונכת תונורקע

 םיטקייבוא ןווכומ ןונכת

 ןממ ,רוצנמ .ע ר"ד



 דסא פמ אגת60: "פצתטסנטתמכ גאהצפ15 גאפ פצפנתא 500110110א" ,
 צסצתפסא, אצ, 9.

 6גאמ סעתדפ האפ דתצדפמ 5ג2תפסא: "5צתטסעטהמכ 5צ515%5 א ע515:
 0005 האפ עטסמאטססמפ" , - תתא108-הת, א, 9.

 ססומהפ , גפהאפ , אודננ 5: ססאקטדמת 1אעסתאה210א 5צ5דמא קטש סקאמאד

 האהזצפ15 גאפ כמפד0א, 50018 ומפדמתא , 010 8

 .1987 ,החותפה הטיסרבינואה ,עדימ תוכרעמ ןונכת ,ןילג לאינד

 א. תגספ 00אפ5: "עממ קתגסע10תמ 6טבפמ 10 5צתטסעטתפס 5%

 סמ516א", צסטתססא עקתעפ5, אצ, 0. 0 ג



 תכרעמ לש םייחה רוזחמ

 הריקח 1

 תייושא<כ התויקס | 1

 . תינושאר תויאדכ תקידב .2

 יִללכ ןונכתו חותינ 1

 תמייק תכרעמ תריקס

 תושירד תרדגה

 השדח תכרעמ ןונכת

 םושיי ןונכת

 סרופמ ןונכת 1

 ינכט ןונכת .7

 תוקידבו םייוסינ ןונכת .8

 תוקידבו ןונכת 9

 םישמתשמ תרטכה

 תכרעמ יוסינ 1

 םושיי

 (היסרבנוק) םיצבק תכיפה .2

 תכרעמ םושיי .3

 (הקזחא) הלעפה צץ



 .ןמז לש היצקנופכ א"נע תכרעמ לש הקזחאו חותיפ תולע



 יכ .א.נ.וַינ בצמ תריקס םויְכ



 הנכותה לש תללוכ תולעל תיסחי הקזחא זוחא



 הקזחאב תויעב

 תכרעמה ייח ךשמ לע הנכות תואצוה תוגלפתה

 (חותיפ) ןונכתו מיינ

 תכרטס ותינ
 תטרופט תושירד תודגה
 ןונכת
 (תנננכת)/דודיק
 תוינכת ייוסינ
 תכרעמ ייוסינ

 הקזחא

 -: ההובג הקזחאל תוביס

 .םייוניש - תוינוציח תוביס -
 ןונכתו תוינכות תביתכ ןפוא - תוימינפ תוביס -

 (תונוש תוינכות ןיכ ןילמוג רשק)
 היצטנמוקוד -

 תואיגשה רוקמ תוגלפתה

6% 

 ןוכיתו חותלנ

 שמתשמל תכרעמה תרבעה רחאל קר תולגתמ חותינה יבלשב ועצובש תואיגשה תיברמ



 ןונכתב בלש
 תוטירד (תונכות) תותיפ הלבק : תרדגה ןונכת דנדלק תוקלדב | תונקלדב הלעפה (דמד) תכרעמה'

 .תכרעמה תותיפב בלשה לש היצקנופכ האיגש ןוקיתל תויסחי תואצוה
 .(עתח, 6298, 12א) םירקתמ 3 לע ססובמ

 !!! ןקתל וחילצהש םייוניש וא תואיגשל תואצוה ןה ולא :בל םיש

 ת\יסח*- תואצוה
 :םאלגש ןוקיפל

00 



 יסאלק ןונכתו חותינ

 היצסנירוא םע ,ההובג תינכט תונמוימ לע םיססובמ ,םויכ ןונכתהו תוכרעטה תוהינ

 .הרמותמ (הדובעה יפוא) תולבגמל

 .ןנכתמ/חתנמל (ןימזמה) שמתשמה ןיב היצקינומוק יישק -

 .ןונכת וא/ו חותינל תודותמ ןיא -

 י"ע אלש יאדוב הננהלו האירקל (טעמכ) םינתינ אלו פרכ יבע םיינכט םימרפמ :האצותה
 .עצבל המ לע אלו ךיא לע השגדה ,טסזשמה

 .(תוימינפ תוריתס תומייק) תימינפ תונוכנ לש הקידבל תורשפא סעמכ ןיא -

 .רצומה (תוכיא) ביט תקידבל םינוירטירקו תורשפא ןיא

 .תותיפה בלשב תורדגומ ןמז תודוקנ ןיא

 םניא תכרעמב םייוגיש) תכרעמה לש םייחה רוזחמ ךשמב דועיתה ןוכדעל ךרד ןיא
 .(דועיתה ןוכדע םיבייחמ

 רחאל קר שמתשמל ררבתמ) הצר שמתשמהש המ "קוידב ןניא"ש תוכרעמ םינוב
 ."פייטוטורפל ץירמת".(הלעפהה

 .ןתוא קזחתל דאמ השקש תוכרעמ םינוב

 .ןהילע "הטילש ןיא"'ש תוכרעמ םינוב

 ינבמה ןונכתהו חותינה תורטמ

 .(רתוי) םייתטיש ,םיילאנויצר ןונכתו חותינ -

 .(רתוי תובוט תוכרעמ) רצומה תוכיא תכרעהל םינוירטסירק -

 .(שמתשמה י"ע הקידבלו הנבהל ןתינה דועית י"ע) שמתשמה תושירדל הבוט המאתה -

 .(רתוי) הלוזו הטושפ הקזחא

 .(םייחה רוזחמ לכל) ילארגטניא דועית

 .הבוט הרקב

 ? ד צ י

 םירושק םילכו היגולודותמ לש ףסוא

 תותינה יכילהתל ןוכימב רזעיהל ,תיסחי תולקב ונכדעל ,דועיתה תא ןכמל ןתינ
 .(תויבקעו תומלש תחטבא) תינכט תונוכנ תקידבלו ,ןונכתהו

 תיגולודותמ*

 יגול - יכרארה הנבמ -
 ינבמ "לויט"' -



 םילכ*

 (יגול יכראריה הנבמב) םינותנ תמירז םישרונו *
 תכרעמ ןולימ *

 .םינותנה תמירז םישרתב םירכזנה םיתנומה לש תקייודמ הרדגה ליכמ
 .םינותנה תמירז םישרתב םירכזנה םיכילהתה לש תקייודמ הרדגה ליכמ
 :תרזעב םירדגומ םיכילהת
 תינגבמ הפש -
 הטלחה תואלבט =
 הטלחה יצע -

 (רחא רבד לכ וא)

 .םינותנל השיג םישרת *

 .תושעל ךירצ "המ" -ה בלש לע יארחא

 ןנכתמ

 .("המ' -ה תא) תושעל "ךיא" בלש לע יארחא

 ''ךלא"

0 -0/. [00000 
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 סתנת תנסח סדתסתתא (םסעפ) םינותנ תמירז םישרח

 הנבמ י"ע איה םיכבוסמ ,היעב ,טקייבוא ,(יהשלכ) תכרעמ םע "תודדומתה"' -ל םיכרדה תחא
 :יכראריה

 ך0סץ םסאא הטמל הלעמלמ

 לבגומ סימרוג רפסמב לפטמ בלוט לכ

 ייסלוטאי'

 ,היסרפ תאו הלוכ הנומתה תוארל ןתינש ןפואב תכרעמב םינותנה תמירז לש יגול ךואיח
 .םישמתשמ י"ע םג הנבהל תנתינה הטושפו תיתטיש הרוצב

 לש דוביעה יכילהתו תכרעמב םינותנה תמירז תשר לש תיפארג הרוצב תכרעמה ראתמ פעפ
 .םינותנה

 .היצסנמוקוד -לו תכרעמ לש (לדומ תנכה) לודימל ילכ

 :אמגוד
 תוחוקלל םולשת תוליעפ

 תוחוקל-ץבוק



 קס -ל תילבוקמ םילומיס

 א (80050מ/81אא) םינותנ לש דעי/רוקמ

 .(םאע. - תאצדעצ) תינגוציח תושיי וא

 .םינותנ הנממ לבקתמ וא/ו םינותנ הל קפסמה תכרעמל עוז ףוג

 .תכרעטו טוזת? ץוחמ גוה ,וילע הסילש תכרעמל ןיאש ףוג

 .(תתצת ץנסח) םינגותנ קיפא *

 | ג 7"
 םינותנ םימרוז וכרד רונב

 .המירזה לע חוקיפ וא הרקב לש םילוקיטש אלל תדמתמ איה המירזה ץחה ןוויכב

 !ן! ךילהתב רמגנ וא/ו ליחתמ םינותנ םרז :קוח

 (2ַעסספּפ8) תוליעפ ,ךילהת

 : .טלפ תריצי םשל טלקה ינותנ דוביע לש ךילהת

 קתדַת 510ת₪8) םינותנ סחמ) רגאמ

 .םינותנ קיפאל דוגינב .רתוי רחואמ דוביעל םינותנ לש ינמז רגאמ

 | םש

 ( (ססא'דומ שש סדתטתת%) רשקה תמרגאיד) ןכות םישרת

 אמגוד .תוינוציחה תויושייה תאו תכרעמה תולובג תא ההזמ ,תכרעמה לש תיללכ המרגאיד

 (0 סדת6תתא) 0 תמרגאיד

 .םיירקיע םיביכרמל תכרעמה קוריפ
 אמגוד



 .((ססאחתא" סדתסתתא) רשקה תמרגאיד) ןכות םיטשרת

 הרדגה

 םיקשממה ןיב םיטלפהו םיטלקה לש וטנ המירזהו היקשממ טוריפ י"ע תכרעמה תולובג רואת
 .הרטמה תכרעמ ןיבל



 ו הי'ו ד
 | םלמ תכלרצ

+ 
 ו

 ןובשח ?וניש
 םולשת

 תדחולימ האירקל השקב תדחוימ האירקל תשקב

 בויח ינוקית

 תואירק

 השקב
 תואירקל
 תודחולמ

 םלנומ לארוק רפס
 תואירק ןונכת

 תורבזג

₪ 
3 

 שם
-+ 
"7 
5 

₪ 
 ₪ף
= 
- 
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 (ססאדעאע קדתסתת1) רשקה תמרגאיד



 6 . הדקפה

 ו הכז ו הדקפה רושיא

 םלמולשת ןמוזמ ץצוקית

 השט |
 תזלרקל
 תדחוימ

 ן:גלח ליוולשש
3 - 

 הנש
 לבותנ תוחוקל - ץבוק

 םולשת

 .תואלרק
 תונורחא

 תורבזג

 היריע

/ 
 תנחנקל

 לארוק
 / תוחוקלל תוגובשח

 םלינומ

 תואלרק

 לנוקית
 תואירק

 תורבזג

 הלר םימ 'חמ

4 

 0 תמרגאיד



 .0 -ה תמרגאידב ךילהת ?כ לש ףסונ קורפ \

 .ליעל קרופש ךילהת לכ לש ףטונ קורע
 .'וכו 'וכו

 ןלהל אמגוד

 .(קתדאדעדקמ) "יגושאר ךילהה" ארישג רתוי קרופמ וניאש ךילהת
 בל םיצ
 םינותנ יקיפא קרפל ןתינ ,םיכי'הה סוריפל ליבקשו

 .גררפמה <:ש םלשו טרופמ רואית הווהמ םיינושארה םיכילהתה לכ ףסוא

 ךסת-כסווא סא

 ג 5צפדמא 6גא 88 5דטפ1פס 10?-פסאא 0

 וחוודמטמה ןמטממ 0 תמדגצמ 15 תמומטהאצ

 0 צל 5 =

07 0 
 /,-- ו \)

, 

 4 ץטאסצנסא 0

 מ תסעזםאמס

 .סתסע -ו תכרעמ לש ילאנויצקנופ קוריפ

7 
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 0 בל םיט
 .הרקב לש אלו םייסיפ םירבד לש רואית ןיא .םיכילהת לצו תיוול תמירז דעת תסס

 :לשמל

 ארק

 תועונת

₪ 

 תיסיפ הרקב טנגמלא -

 .דוביע םוש עצבמ אל -

 "הנה טרטה"  יורקע

 .ךילהתב רמגנ וא/ו ליתתמ םינותנ קיפא

 .ןטהמ םע ןסחמ וא ,םינותנ ןסתמ םע תינוציח תושיי תורישי רבחל רשפא יא .א.ז

 תומש

 .םיירואית ,םיידוחי ,םיקייודמ

 :םיקזח םילעפב שמתשה םיכילהת תומשל
 הלמע בשח

 ןובשח ספדה
 הגמזה דבע אל

 טלקב לפט
 .(כ"חא) םינותנה ןולימב רדגוי עתעפ-ב עיפומש המ לכ



 םיכילהת רורפיס

7 

7 

5 %1 

 .אירק היהיש ךירצ עתפ
 .םישרת לע םימעפ רפסמ ו | 1 ןמסל ןתינ ,םיבלטצמ וא/ו םיכורא םיוק עונמל תנמ לע
 :ךכ םתוא תוהזל םיגהונ

\ 
| ₪ | 

 1[ 6/1.מ 1

 .םישרתב תתא םעפמ רתוי עיפומ ל"נהמ אייכ

5% 



 ךילהת תינבל תויחנה

 טלפ + טלק .

 .רצקו יתועמשמ ,יכרע דח דח ךילהת םש .

 ,ח'נעב ץלשה "וחגומ "אחת לכ 9

 .דחא טלפ תוחפלו דחא טלק תוחפל .

 .נטכומט וא תינדי תויהל הלוכי תוליעפ .

 וא , 1 : םיוטבה לולכי אל ךילה;;ה םש .6

 .טלפ רוציל תנמ לע טלק לע תעצובמה תוליעפה ףקשל ךירצ ךילהת םש .

 הניקת הלימ

 ביתכ קודכ
 היוגש הלימ

 יי יי 0

 .המודכו יעובש ךלהמ ,לפט : ןוגכ םיקמחתמ תומשמ ענמה .8



 םינותנ ירגאמל תויחנה

 .שמתשמל םג תועמשמ לעב תויהל ךירצ םשה .

 .יכרע דח דח יוהיז .

 .ם":ותנה ןולימב רדגומ ץבוקה .3

 :ומוסמ אל עדימ קיפא י"ע םינותנ רגאמל ךילהת ןב רשקה ןמוסי כ"דב .

 | וא יאלמה ץכוק

 לבפ בוקה ןוכדצ

 יאלמל טירפ

 | א | יאלמ ץכוק

 ץבוקה תאירק

 .ךילהת י"ע אלא , עדימ ירגאמ ןיב רשק ןיא .6



 םינותנ קיפאל תויחנה

 .םינותנ (עדימ) יקיפא ינשמ רתוי ויהי אל םיטקייבוא ינש ןיב

 .םינותנ ןולימב ותלוכתו םינותנ קיפא רדגה .

 טלפ ,טלק : ןונגסב .טילפוועמ ינומשט עבמה .

 .טייכרע דח דח תומשב שמתשה .,

 יוגש ,ןיקת : נ;נוכנו לולכ; ?וכי טינותנה קייא .םש .

 ידומיצ)הנוש יותיע וא/ו יפוא ילעב םינותנ ,קיפאב לולכל ןיא .

 שכרל-םורח תנמזה

\ 
 א שכר 7

 יי
 יההההח-

 יאצמה רצ רטוש ח"וד

 םיאולימ-שודת "לוצופ" 7

0 
 - -י

3 9 1 

 ישיא קית ש"תמ םדא חוכ

0-77 

 (חוקיפ) םיכילהתה עוציבל םימרוגה םירטמרפ לולכל ןיא 8

 םיקנב תסישר

 תרוכשמ רבצה םיפולשת תמישר קנבל תוארוה

 ךיראת

 (656,08) םימכסומו םילבוקמ םירוצקב קר שמתשהל .9

 קנבל

 ( -0עז , -1א) תוריבסמ תומויס /תומודיק .0



 ? סשפ םינוב דציכ

 .המינפ ךשמהו םיירקיע םיטלק יוהיזב לחה

 .המינפ ךשמהו םיטלפ יוהיזב לחה

 רקיעב ,םיילאיבירט םייוגשמ םלעתה ,הצוחהו המינפ דובעו םייזכרמ םיכילהת יוהיזב לחה

 .תוהובג תומרכ

 תוערואממ אקווד ליח-הל הוי םיתיעל
 .םיתושה ינוכנ ירגאממ וא
4 
 .הרזחו יוסינ לש ךילהה

 .תוכרעמה חתותינ "תונמואיי
 .הייוצמ תכרעמ
 .הייוצר תכרעמ

 ." הי,צמר *

 .םייוסמ טלפל םימרוגה (םינמז וא)

 .דבלב טלפ וא דבלב טלק םע םיכילהתל בל םיש

 .דבלב טלפ וא דבלב טלק םע םינותנ ינסחמל בל םיש

 יתרכהה טלקה לכ אלל טלפ םירצויה םיכילהתל

 םלרלחמ



 ילנויצקנופ קורפב םידעצ

 .לופיטבש ךילהתה תא ההז ,

 .ך/התה יטלק: יוילכ חא עכק \

 .םיינורקע םיאשונו םיכילהת 7 + 2 " ךילהתה קיפ .3

 "םיור"ל םחוא ךייעוו ךילהתה ישטלפ/וטלק קרפ

 (ןוזזא) םיטלפ , םיטלק , םיכילהת : ןוכנ קורפהש אדוו .

 :  קורפה תואצות תא דעת .

 .יפרג םישרת - םינותנ תמירז ,םיכילהת .

 .םינותנה ןולימב - םינותנ הנבמ .

 .תינבמ הפשב - םיכילהת רואת .

 .תונקסמ םשייו (םירחאו) שמתשמה םע ךרדומ ןויד עצב .



 -: םינותנה תמירז םישרת תיינב לע םילימ המכ רמאגנ ילוא הז בלשב

. 

 ? םירילרה "ץצופ"ל קיטסהל יתמ -

 ? ךילהת לכ ךותב היהי המ עובקל דציכ -

 הארנש יפכ .תוכרעמ חותינ לש "תוכיא" עובקל ידכ םינוירטירק רפסמ ונל שי םצעב
 סישרת סיסב לע תוינכותה תא תונבל הצרנ וב ןפואה ןיב רשק שי ,ןונכתה ךילהתב
 .(תינכות לש לודומל ךופהי יסיסב "ךילהת" לכ רתוי וא תוחפ) םינותנה תמירז

 -:28 ם/יסיסבהו םינוירטירקה

 ססטקתלא6 (תוריבח) דומיצ -

 (991טמאמפ8 (תויביסהוק) תוקיבד -

 רשאו םהיניב תרבעומה םינותנה תומכ :םינוש םיכילהת ן-ב רשקו תדימל סחיהמ "דומיצה

 .םירבעומה םינותנה יגוסו חפנו ,םתוא םירבחמה םינותנ יקיפא י"ע תגצוימ

 המכ דע יאמצע היהי ךילהת לכש ךכ ,םיכילהת ןיב םירשק לש םומינימב םיניינועמ ונא

 .םירחא םיכילהת לע ועיפשיש ילבמ םיכילהת תונשל היהי רשפא ךכ .רשפאש

 :אמגוד האר ,לשמל

 רשק האצותה ,םהיניב רשק ןיאש םיצבק 3 ןוכדעב לפטמ (םיצבק ןכדע) 7 .סמ ךילהת
 (ןילמוג תעפשה) םיכילהתה ןיב ידמ קודה



 - הררהכ ףידע



 "תוקיבד"

 .הזל הז תועקודה םירושקה םירבד םה ךילהתה לש ונכות .דבלב תחא הרטמ תגשהל תולועפ עצביי ךילהתש ;ךילהת לש עוציבה תודיחא וא ,ךילהת לש ימינפה קזוחה ותועמשמ - ("תויביסהוק"י)

 :לשמל

 .ודחי ושעייש חרכה ןיאש תולועפ וב תושענ - יביסיהוק אל ךילהת ראתמ - "תותוד ןכה"

 שמ 996 תאר;ל תולעופ ןלוכ ךא ,תולועפ הברה ללוכש \ילהת תויהל לוכי יתתוקלל ןובטח ןכה" םתמיטל

 .דבלב גלא ףיכילהתל םייונישה ליר ִי ,םייוניש תארקל םיכילהת תולקב רתאל ןתינ וז הרוצב

 .(הבוט) הקזח (תויביסהוק) תוקיבד םע דחי לעופ (ההובג תואמצע) שלח רשק .ןוויכ ותואב כ"דב םילעוע םידדמה ינש

 .(טלק קודב אל) " .(חוקל ןובשח בייחו .(תוד םפדה אל) העונת תמא תמועל העונת תמא) דיחי לעופ .( א ח"וד ספדה) דיחי םש ,קזח לעופ .. -:הברה רמוא ךילהתה םש כ"זב

 .תינכות לש לודומל כי''הא םגרותמ כ''דדב הז ךילהת .ונכות תא סרופמב רידגהל ךרוצ שיש ךילהת אוה ינושתר ךילהת
 .דחא ףד לע ,"תינכות דוק" וא ךילהת רואת

 -: ריכזהל יאדכש הדוקנ דוע
 .וילא םתוא חלשת לא ,םינותנה ךרוצ ךילהתה ןיא םא .דבלב םינותנ תרבעהל םיכילהתב שמתשת לא א"ז .םהב ךרוצ ןיאש םינותנ חלשת לא

 םיכילהת ''ביערהייל

 : לשמל

 דבוע תמושר
 דבוע תמושר וטורב רכש דבוע תמושר
 וטורב רכש

 םיליוכינ +

 .(ב"ויכו יתחפשמ גצמ ,הירנטסה) רכשה בושיחל םישמשמ םגיאש םינותנ ןומה תללוכ - "דבוע תמושר"
 ."האחמה ספדה" דע בוחסל ךרוצ ןיא תבותכו םש וליפא

5 



 (םתזתאסדא6) ןוזיא

 המרב תויוליעפל הו:שי רתוי הכומנה המרב תויוליעפה םוכיסש ךירצ המרל המרמ רבעמב
 .ההובגה
 .(םילאיבירט םייוגשל טרפ) ההובגה המרל הוושיש ךירצ הכומנה המרב םינותנה םוכיס

 :לשמל

 ווי יי



 -טולת
 הנמזה

 םולצו

 םולשת + הנמזה - שולת + רושיא = הנמזה



: 

- 

0 
ד
 

/ 
 \ ב

 0 םישרת >



 םצפדמא דסי את תכרעמ ןולימ

 ( דאסצ סת ת )

 םינותנל

 .םייוסמ "ןותנ" לע היצמרופניאה לכ לש ווכיר .(סתעת-תהפש5) םינותנ ידסמ רובע ותתופ םינותנ ינולימי

 םתייג פס םינותנ ןסחמ - סת'עת-ע0%- םיכוהק (שרז] קיפטא הזית --5 טס םינותנ ?נגמ - סגה טז ;רטנטלמ ןותנ 8 -

 [החונמב םינוזונ קיפא = םינותנ ןסזמ]

 :אבה ופואכ ,תכרעהה לע םיטרפה לכ תא םירמוש תכרעמה ןול מב
 תויוליפכ ןיא -
 .תו:נכדע -

 ":רטנמלא ןותנ"
 ',הנשמ תקולחל ותוא קלתל ךרוצ ןיאש וא רשפא-יאש ןותנ

 לשמל
. . 

 שש חת יי "ךיראת"

 .(דרפנב ,םויי,שדוהח ,הנש) םימרוגל קלחל הצרנ םימעפל



 .ספס-ב םיעיפומה תומשה לכ לש םיטרופמ (רבסהו) הרזגה ליכמ

 .יתיבאפלא ןולימכ ךורע

 םיכילהת ,סםינותנ ללוכ
 .דועו

 םינותנ תמירז םישרתב םיעיפומה םיטרפה לב

 :ךכ רדגויש ירשפא "הנמזה" .:לשמל

 הנמזה

 הנמזה.-ייהיז
 תוקל- יט =
 רפס- יטרפ

 טורפ רתיב וא

 ]יי | ------



 הנמזה

 הנגנמזה-יטרפ

 הנמזה-ךיראת
 הנמזה רפרמ

 תוקל-יטרפ
 תוקל-סש
 הנמז ה-רצימ-םי'

 ,רתשמ-םש
 :טרפ--םש

 ן ופלט
 גויח-רוזיא
 רפסמ

 החולש

 הו לת - .בותכ
 בוחיו

 ריע
 דוקימ
 ן ו בשחל -תבותכ

 רפס-יטרפ

 רבחמ-םש |
 רפט--םש

 :תרכה אל

 ?תרכה אל

 - העיפומ אל סא
 ליעל האר

 רתוי וא תחא הצובק
 םיירטנמלא םינותנ



 .דרפנב רדג

 ןי ליעלש אמגודב עיפומה טירפ לכ

 ;לשמל

 הנמזה-ךיראת

 רֶפְר יוהיז

 א - א - טסט - א
 הפש ל"ומ ןפק *הוסיב



 :םיאבה :מב םושרל הצרנ םיירטנמלא םינותנל
 םינייפאמה תא תוחפל םינותנה ןול

 :והיז
 \ :שפח (ה"ודגה) רואית ,ג-2 ,0-9 30 סה. דע 60800 םש כ"דב ,םש

 ו.

 .(ינשה ןותנל םוקמ הארמ םושרל הצרנ הז הרקמב ןותנ ותואל הנוש םשב םיארוק תונוש תוקלחמב) םיטנלויוקא

 םירושק םינותנ
 : :לשמל קויזב רבדה ותוא סניא ך% הנוש םש חהל .ךצ רירתמ םיווחנ

 'א-ך:ראת

 שש תה יי

 יא חת יל

 1פאא/שדוח-םש/י* | 'ג-ךיראת

 ,םיכרעה ןבומו ןותנה יכרע םוחת

 > תחפשמ-בצמ :לשמל"

 :ןשנ-נ
 קוור-ר . דידב ןותנ
 ןמלא-א (כט80תפעפ)

 שורג-ג
 עודי אל-ל
 ןותנ ןיא



 :ףיצר

 האחמה םוכס

 999,999.00 דעו 0.00-מ

 הדיחי 1/10-ל רע הלעמל לגועמ

 :ןותנה לדוג

 םירפס 3
 תויתוא 7

 ב"ויכו

 .בשחמב ףוסבל ויהיש :פכ אלו (םייתב) םלועב םהש יפכ םינותנל סחייתמ ,הז בלשב ,לדוג

 ודודיק

 .(ב"ויכו ינורשע ,יראניב ןוסחיא) ןותנה הארנ דציכ
 .ןנכתמל םירבד ביתכהל םיצור ןיא ,ה% בלשב
 .הטילש ונל ןיא הילע תרחא תכרעממ תאזכ הרוצב ונילא עיגמו הדימכ קרו ךא-ןייוצמ

 (םימייק םא) םירחא הכירע ינותנ

 םייוסמ חתווט לומ תקדבנ הזיל תנש :לשמל
 .דוקימ ץבוקב םייק אוהש ךכ ,קדבנ דוקימ .



 :םירורב ןיהיש יאנתב ,םיבושח אל לדוגהו הרוצה (חונ) ספוט לע דעותמ םינותנה ןולימב טירפ לכ

 :רטנמלא ןותנ \ |

 םימ :תכרעמ
 :הנכה ךיראת

 :י"ע ןכוה האירק-ךיראת :סש

 הרר ר םש ב :םיבורק םינותנ

 הנומה תאירק התשענ וב 2 - קת

 שש תח יי

 י.םיברט

 תכירע תועמשמ / וק/ךרע

 םוחת תקידב .2 י תוירמונ תקידב .1 תיטרד טס 0-31
 תמועל םוי תקידב .3 0 12

 שדוח
 : ת?תכונ הנש דע (ב"ויכו ראורבפב 31) 62-

 :םישומיש

 םינומ ארוק - רוקמ
 תותוקל - םינותנ ינסהמ

-// ₪ 
 ב וו



 ----1 1 םינותנ הננמ

 .(רבכ ורדגוהש) םירחא םינותנ ינבמו םיירטנמלא םינותנ לש ףסוא
 :הנבומ תונכית לש םיחנומב

 שמתשהל םיגהוכ םינותנ הנבמ תרדגהל

 ולב תרדס
 תעפע2ץ1סא האלול

 א

 א

 ב

 < םש
 ?טרפ-םש

 החפשמ-םש +

 ,!5 ךמתנ-הדיל-ךיראת
 תחא םעפ עיפוהל לולע +

 םימעפ 15 דע . - ןובשח-הרוש

 2 כ ב --רוו דקה הריודחצוה הז הזו קש תה



 תריחב

 וא 2 ןיבמ תחא לש הריחתב

 ןומיס

 :לשמל

 ] ריוא ראז ]
 [ ם: השבי ראוד )

 ז היסנפ ןרק ]
 ז חיל;ה תוטיב ]

 :לשמל ,םירבטצמ םה םינומיטה

 תויורשפא רתוי



 :םילבוקמ םינומיס

 םימעפ 7 עיפומ

8 

1 

 םימעפ 8 דע תחא חלב עיפות

 הלבגה אלל םימעפ רפסמ עיפומ

1 

 :לאנויצפוא |
0 : 



 ְי
 :לשמל ,תופסונ םייניב תורדגה ףיסוהל ןתינ ,תוטשפ םשל ,םיהיעל |

 \ , תרתוכ = דבוע-תמישר
/ 

 המושר-ףוג +
 המושר תמויס + ּ

 ('ג-תמושר) = המושר-ףוג

 תונמוימ-|ויסנ-תמושר+ 7 \ א"כ-תמושר |< ג-תמושר \
 הירוטסיה--רכש-תמושר+

 םט = גי"ר--.תמושר ו ,

 . | דבוע-.סמ
+04 

 דיל -ּת
| : + 

| 
 תבותכ

 + ו

 1 (גוז תב/ןב םסש)
+[ 0 

\ 
 ו 10(םימדוק םידיבעמ|++

| (+ 
 0% : ךיראת)

: 5 
 דלי | םש

 0|הדיל תנש|+



 (ירטנמלא ןותנל יסיִפ לדוג ותואב) ספוטב םישמתשמ
0 

2 

 םינותנ הנכמ ! : ו-7 1
 . .םימ  :תכרעמ

 :ךיראתב ןכוה
 ליגר-ןובשח : םש

\ ' 
 :םיבורק םינבמ

 שש -777----- . שש . ...-----יה----₪--

 רצוימ .יתיב ןכרצל :ןובשתל | הרושקה היצמרופניאה לכ  ליכמ | :רואית

5 
 ןובשח-סמ :ןמ בכרומ ן

. 
 ו

 תבותכ

 תמדוק האירק

 10 סנק)
+ 0% 

 ב ,פנ 1-- 7 ה =,



 םינותנ ןסתמ

 םש

 הלוכת

 : (הז בלשב כ"כ אל :לוא) ןוגרא תרוצ
 ינשימ ,ינושאר | תתפמ| \

 םינותנ ןסחמ

 :ךיראתב ןכוה :

 | -7"[7"7----- :י"ע ןכוה '  םותוקל-ישאר 5: 0 םש

 ביר ב-0 זו -ָָָ---

 10 :המינפ םינותנ ימרז

 5 2.  .,7-  :הצותה םינותנ ימרז

 תוקל תמושר :ןכות

 7 םישומיש

 2 4 יארקא | א סקדניא .--| יתרדיס ---

 :נשמ | ןובשח 'סמ ינושאר :חתפמ
. --------- 

 (תפסטאפגאע) םיתב 100 :המושר לדוג 10,000 תומוטו .סמ :תפנ

 .תנשל 400  :לודיג



 םינותנ (םסרז קיפא

| 
/ 

 :המוד הרוצב םינותנה ןולימב דעותמ

 (רבסה) הרדגה ,םש
 (עבונ ןיאמ) רוקמ
 | ( עיגמ ןאל) דעיי
 (קיפאב םימרוצה םינותנ ינבמ וא :רטנמלא ןותנ) ןכות

\ 
 ךרוצ שי םא ,רבסה

 הנירזה רועיש
3 

 תא םג ,עודי םאו ,המירזה תפנ ןייצל 8 1 ו

 (?םייעובש) םיינינש לודיג ג:רועיש ילואו ,ןמז ינפ לע התו גלפתה
 7 .---ה-ד

| 
 ---=--- 9212 22 םינותנ םר:'

 ב, :תכרעמ
 :ךיראתב ןכוה

 7-77 :י"ע ןכוה קפסל רשפא יאש םיטרפ :םש
. 

 מקור:  17
 8 :דועיי

 .:תורעה

 הנמזה :םילולכ םינותנ

 :אלמב ןיאש םיטירפ עובשל 50 ךרעב ללכ םיקיזתמ ןיאש םיטירפ עובשל 80 ךרעב :חפנ

 לודיג יופצ אל :לודיג
 הנטקה ףא ילוא

 הווש :תוגלפתה



 תוינוצית תויושיי

 תכרעמה ןולימכ ן-םג תועיפומ

 םש %

 םירושק תינוהנ ימרז |
| / 

 5 ועיפוי ,תוחוקל ןוגכ ,םישנא לש ףסוא איה תינוציח תושיי  רשאכ \
 , (ב"ויכו ,לודיג יבצק ,םירפסמ ,תוחוקל .יגוס וא תוצובק) םהלש םינייפאמ \
 , .ידסומ ףוג איה תינוציתה היישאה סא ינוציח ךדסומב םדאה לש יוהיז וא \

 םיתנומ
\ | 

 ."ךרע םוי" :לשמל .תכרעמה ןולימב םתוא לילכנ הלאכ שי שא .וז תכרעמב דתוימ ןבומ םהל שיש םיחנומ ,תכרעמל םידחוימ םיחנומב םישמתשמ ,תוטייוטמ תוכ":עםב ביתיעל

 .לכה ןיבהלו וארקל לכ,י ץוהח ןמ ודא רש הרוצב ,הילע עדימה לכ לעוכה תכ ועמ לש דועת איה הכרעמה ןולימ ,רוכ%
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 טקייורפ קית

 .וניצרש ךרדב דועיתה תיינבלו תוטלתה תלבקל ונתוא ושמישש תוטויטהו םיכמסמה לכ .א.ז .'וכו 'וכו ,'וכו םישמתשמ תושקב ,תונויאר תואצות ,תונויאר תמישר ,םהילא ונקקדזהש ונגגשהש םיכמפעה לכ קייתו הז קיתב .טקייורפה לוהינ לש ,תוטויט ללוכ ,םינותנה לכ תא ליכמה קית שי טקייורפ לכל
 תונוש תוביטנרטלא לשמל ללוכ) םינותנ םתוא לכ \

 ) ונלש ליגרה דועיתב םיאטרתט יבניא
 .טקייורפה קירה טמו;ינ אלא
 .תרדוסמ הדירעל יורה :אנת איה טקייורפ קית

 (ב"ןיכו ןתויאדכ תקידב ,
 (תכרעמ ןולימ ,םינותנ תמירז םישרת

2 



 תיפארגוקיסקל הקידב

 הקידב עצבל ןתינ \ .תיפארגוקיסקל םינותנה ןולימו םינותנה תמירז םישרת תמלשה םע \

 .םלש אוה םאהו ,ומצע ןיבל וניב תוריתסב דמוע וניא ונלש סירואיתה ףסוא לכ םאה :תויטנטססנוק לש הקידב ,תכרעמה לש תינכטה תונוכנה לש הקידב איה תיפרגוקיסקל הקידב

 .ווכ"עמ תותינל הנכות :נל שי -יטאכ ויטתיטוא ;.עצבל ןתינ .הטושפ איה הקינכטה ג .ומא> תוכועמה תתנמ י"ע תישענ וז הקידב





 מ :3 ךילהת

 :2 ךילהת

 :ב שמתשמ.

 רצוי

 1 ךילהת

 ל :ךז

 14,9 .א.נ :6ז

 1 .א.נ :5ז

74,505 

 7,4,1 .א.כ :3ז

 7,3,1 .א.נ :ק1

 3 1 .א.2 :וז



 ןיא - םינותנ הנבמ

 0 ,2.1 א. : םירטנמלא םינותנ

 .6,5,2,1 אנ ליכמ 1.נ.מ : םינותנ ינסחמ
 .10,5,4 .א.מ ליכמ אנ .מ

 1. ]1 1: םינותנ ימרז
+ 
: 5. 

7. 

 .נ:איצומ 2,3.א.נ טלוק 1.ת : תוינוצח תויושיי

 ב טלוק 2.ת :
 .נ טלוק 3.ת

 .נ:איצומ טלוק 4.ת ב

 :תכרעמה לש תיפרגוקיסקל הקידב עצב



 (םותּו %266) םיטרפמ

 עיכב ומזה רילחת רייית

 קסעתמ ינא םתיא השיעה ל הש ,- תיאוש | רובטיט .רמיאש המ ליחתא | ןכבו"

 נא  רק;ג לכה .רתוי יל תמ ךכבש ןוויכ עובשב םעפי הנופ יא יםהלא ישו

 קפס םש ,ךיראתוו הדשה תא אלממ ,שכו תונמזה יספט תוושע המכ חקול

 (ןמזב ךוסחל ידכ םיקתוע רינב שמתשמ ינא) .םהמ דחא לכ לש תבותכהו

 תורבטצמו | תואצמנ רבכש יאלמל תושדחה תושקבה תא ןיממ ינא ןכמ וחאל

 ".... םודא עבצב העובצה תינמיה הריגמב

 תויעב

 .םילפט םיאשונ ליכמ -

 .קייודמ אל -

 ."המ" - ה תא אלו ישיאה "ךיא" - ה תא ראתמ -

 .הקידבל השק -

 .ללמ הברה -

 .תוירשפאה לכ וסוכש תואדו |ןיא -

 .םייעמשמ בר םיחנומב שמתשמ -



 (אַזאַז 556) םיטרפמה תורטמ

 4 רציימו .ויטלק לע לעפומה םתירוגלאה תא , נושאו ךילהת לכ רובע ראתל

 : הרוצב ויטלפ תא

 .תיעמשמ דוח

 2 .המלש -

 היזיצתה -

 .הקידב תרב -

 .הטושפ הפשב -

 : תולבוקמ תוטיש

 .תינבמ הפש -

 .הטלחה תואלבט -

 .הטלחה יצע -

 םיכילהת רואית

 2 עובקל רשפאמה רואתב ,םינותנה ןולימב ראותי ,(הנורחאה טוריפה תמרב) ינושאר ךילהת לכ

 0 .ךילהת יעוציב תא תיעמשמ דח

 0 -: ךילהת רואיתל תויורשפא

 (הפש לש) הזורפ -

 / םישמתשמל תנבומ :תוגורתי

 \/ תיעמשמ-דת הנניא ללכ ךרדב :תונורסח



 (תינקית) תינבמ הפש לש .
 לימ רצוא תלעב,(הזורפ) הליגרה הפשה 42 תיקלו וצובק

 .יעמשמ דחו
 -:ינבמ תונכת לש םירתומה םינבמב תשמתשמה עפטסעסססעפמ לשמל איה הרוהט % 6 - -

 הרדס
. 

 האלול |:
 הטלתה נצ

 טושפ יקודקיד הנבמו לבגומ םי

 .םימספט י"ש אררק ויגיע .םטי ,;סעש -ש אלא

 .הטושפ הזורפ> היווטומ םל.,א עטםטפססספמ -ב תינגבמ הפש אוה ןורתפה

 םליאו רואיתה קויד תא תונשמ וניא רשא םילימ לש הפסוה י"ע עפע.יטפשמ ושפל ןתינ

 : .י"חררמכקכ הוטפ") ר*תב רתויו אירק רתויל ותוא תושוע

 :םוקמב ,לשמל

 2 >פ םא

 ש ₪ 2 * ₪6 יזא

 0 ₪ 3 9% 8 תרחא

 :בותכ

 ,23 -מ לודג ג םא

 6 -ב האצותה ןסהאו ת * 6 יוטבה תא רשח יזא

 (8 -ל הווש וא ןטק 2 וא) 8 -מ לודג וגניא 2) תרחא

 .6 -ב האצותה ןסחאו 6*5 אבה יוטיבה תא בשח

 .רתוי הבוט רואיתה תואירק :תובישח שי תורושה רודיסל

 .תועמשמה תא םינשמ םניאו רואיתה תואירק תא םילידגמ קוסיפ ינמימ

 וניבהלו ותוא אורקל לכוי שמתשמהש ךכ השעג םיכילהת רואית :בל םיִש

 .(נ'ע עוצקמ :ישנאל טרשנ

 -:האלולל אמגוד

 :םיאבהטמ"רבדהיתא עצבי"הנטזה%;לכ::יבגל

 .א

 :תואבה תועיבקה י"ע טשפל ןתינ הריחבה טפשמ תא

 -:םיאתמה הרקמה תא רחב יזא ,ספאמ ההובג התיה םימה תכירצ םא

 (יטרפ חוקל - חוקל גוס) 1 הרקמ

 (ירחסמ חוקל - חוקל גוס) 2 הרקמ

+8 
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 . יכיל"
 (אמגוד) םיכילהת תרד \

 !ההעה גוטממ \

 | רחוס אוה תוקלה םֶא | \
, - 

 \- 6 תודיחי 20 לע הלוע תומכה םא | ו

 30% איה החנהה ן

1 

 | - | | (תוחפ וא תודיתי 20 לש םותי) א 2

 20% <יה המגהה ן
| 

/ , 

/ 

 (רתוס וגניא חוקלה) תרחא

 תודיתי 50 לע הלוע תומכה םא

 15% איה המנהה
7 

 (תודיתי 50-20 לש תומכ) תרו

 10% לש החנה
₪ 

 (0ודרבי 6-29 לט חזמר) תרחא

 5% לש ההגה

 (תותפ וא 'תי 5 לש תומכ) תרחא

 .תתנה ןיא

 ןולימב םימייק) ורדגוהש םיכרעו םיתנומ םה ,תינבמה הפטב ,םשה ידואותו תומשה :בל םי

 (!!!םינותנה
₪1 

 .(ספדה ,ןכה ,בשח) "םיקזת" םילעפב שמתשה
= 

 .תועמשמה תא םינשמ םגיא ךא ,רתוי אירקל ךמסמה םיכפוה רשא 'וכו קוסיפ ,םילימ ףסוה

 -:ןמקלדכ רואיתה ררפסל םג רשפא

 ,דבועל האתמה ןכה 7 ךילהת

 :םיאבה םירבדה עצב דבוע לכל
 וא
 ן

 .שולתה לע תבותכו םש ,דבוע 'סמ ,ךיראת ספדה .1
0 

 "תועש יפל" אוה דבועה דוק מא .2
 ו

 ומ לע ספדהו א ץבוקמ תופסונה תועשה 'סמ ,תוליגרה תועשה 'סמ תא ףולש 1 ן

 .שולתה

1 

 ("ישדח דבוע" אוה דבועה דוק) תרחא 2.2
/ 

 .שולתה לע "ישדח דבונו" פפדה
| 

 .שולתה לע וטורב רכש ספדה | ,3
 ו[

 ו

| 

 -:תואבה תולועפה תא עצב ,יוכינ לכל .4
0 

 .שולתה לע םוכסו דוק ספדה 2.1

 | ְי .דוקב ךשמתשהב רכש ץבוקמ דוקה וואית ףולש 2

 .שולתה לע ותוא ספדה 43

. .5 

. 

1 

 ן
1 

[ 
 ו נ

. 

| | 

1 
 ו יו

%- 4 



, 2 

1 

\ 

| 2 

\ 
/ 

\ 
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 הטלחה יצע \\

\ 

 6 :"הסלחה ץע" לש ךרצב תוייידמ עיבהל רתוי לק םיתעל

 גודיב :ע הגומ ?ע ?ק2 המ:כ
. 

 9 חוקל גוס הכירג - הברחול ףירעמ

, 
2 

 0 יטרפ תיב =הגטששיכח" םינושא;ה 100 -ה 'נ 60

 ן / ו-100  לעמ יש 5
/ 

.> 

 7 םינושא:ה 3טסט =ה 'ש 2
 יין שקר נ "הו 4

 7" 2 ....ההרהסמ2----=םיאבה 300 -ה 'ש 7

 / םימ יפירעת 6777 הד600- לעמ 'ש 2

 0 לאללה
 | צלל

 ן- י %א איתי שעה נב םינוטארה 10 וש 5

 ₪ ל% "-" 2009 לעמ !ש 0

 לא
 ה וא הדיחי לכ לש 3
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 הטלחה תואלרט

 -:םיקלח 4 ול הנבמ

 לש תויגולה תויצניבמוקה לכ
 .םיאנתה לע תובושת םיאתגת תמישטר

 לכל היאתמה הלותתה ןויע

 תיאנתה לש היטג 7

 -.לומל
 האוולה רושיא תוינידמ

 - ֶש ב 5 4 3 2 1

 ל ל ל ל כ כ כ כ

 תויורשפא / םיאנת

 ? 10005 תעצוממ הרתי 1

 ? 4=>רתי תוכישה 'טמ .2

 ? 5=500ןוכסה תוינכת 3

 אר צ .רטאל .%

 א ּצ ...יאנתב רשאל ב

 א א א א .תוחדל -

 .תוירשפאה תויצניבמוקה ירוט רפסמלו םיאגתה רפסמ ןיבש רשקל בל םיש

 ּא
2 

 ןתינ ."תומלש תקידב"' - איהו ,הטלחה תואלבט לש הבושח תחא הנוכת ונל ןתונ הז רשק

 .םיאנתה לש תוירשפאה תויצניבמוקה לכ תא וניצימ םאה ינכט ןפואב קודנל

 .םייוסמ יאנת לע תובושת יתשמ רתוי הנכתת םיתעלש כל םיש

 "תוקל גוס" הלאשה ;:לשמל

 תוירשפא תובושנו

 .ןטק - ק
 .יגוניב - ב

 .לודג - ג

 .רתוי לודג םירוטה רפסמ הז הרקמב

 .א"כ תוירשפא תובושח 3 םע םירוס 2 לשמל

 2 :לבקנ
 3 = 9 םירוט

 :וא
 תובושת 2 םע דחא יאנה
 תובושת 3 םע דחא יאנת



 .ישממ םירוט רפחהר 2י-;ה םירוסה רפסמ תא ןייצל םעחמ חי דימת אל \

 תובושת 2 םע דחא

 תובושת 2 םע דחא

 תובושת 3 םע דחא

 | 2.2.3 = 12 םירוס

 םצמצל הז בצמב לק רתוי הברה .האצותה התוא ידיל םיאיבכה םיפורצ .הפמ שככי ללכ ךווכ
 .םירוסה רפסמ תא

 שיש הלועפה תא הנשמ הנני הז יאנת לע הבושתש ךכל וומיסכ ,/ ןוחהי:כ שמתשהל לבוקמ

 .טוקגל

 :לשמל

 +. 4 3 2 2 ראגה

 , ל ל כ כ .1

 כ ל כ ל .2
 ו

 תלועפ

 | 9 צ א .א

 ן ג ב

 .ג
 ש

 ב

 התוא לבקנ ,'ב יאנתל תוירשפאה תובושתה לכ רובע יזא ,ןכ איה 5 'סמ יאנתל הבושתה םא

 .('!א הלועפ) טוקנל שיש הלועפה

 :ןלהלדכ האצות לבקנ ;הלבטה תא טשפלו ,םירוטה רפסמ תא "םצמצ"ל רשפא ןכל

 יאנת

 ל ל כ .1

 כ ל / .2

 וורו יו

 הלועפ
 ּצ .א
 א .ב

 " צ .ג

 :אבה ןפואב המלש הלבטהש קודבל ןתינ

 .הנותנה הלאשל תוירשפא תובושת רפסמכ ,םיירשפא םירוט רפסמ ןייצמ / ןמיסה
4 

 .(2א2) 4 ךכיפל אוה ןאכ םירוטה רפסמ



 ִל ל ל כ יתפטונ אמווד

 % ל 5 ?/
 ה ל / /

 8 = 1 124 :ךרע

 !!  םלש חולה

 :ות

 ל ל ל כ .1

 שט 28 2 / .2

 6 = 1 1 1 3 :ךרע

 4! םלש הולה

 :וא
 כ כ ל תובושת 2 םע יאנת .:

 5 תג /   תובושת 3 םע יזנת .2

 / כ / תובושת 2 םע יאנת .3

 9 = - 2 1 6 :ךרע

 2.2.3 = 2 :ל''צ

 םירוט 3 םירסה

 ? הזיא
 כ כ כ

 ב ס ס

 ל כ ל

 (81 ףד) תירוקמה אמגודל רוזחנ

 :דחא רוטל םצמצל ןתינ 1,2 םירוט

12 
 כ
 כ

/ 

33 



 וא ושב 4

 :דחח רוטל םצמצל ןתינ 8/7 םיוו

2/8 
 ל

 ל
+ 

 7/8/0065 4-3 1/5 | :לבקנ

 ל ל . ַר

 ל 5 5 ל )ל כ |[

 / ל כ ל כ /

 א .א

 . ם -

 + 8 א 0

 ? רתוי םצמצל ןתינ םאה



\ 

 ,הייוצר תכרעמ לש אלו תמייק תכרעמ לש רואיתב ונקסע התע דע
 איהש לכ תכרעמ תמייק ללכ ךרדב .רבד-םושמ תכרעמ םינוב תורידנ םיתעלש םושמ תאז
 ךרד אוה תפייקה תכרעמ. לש רוח תג ,(ב"ויכו תויעב םע ,תסלשומ אל תובורק םיתיעל)
 .םי-גצר תכרעמ לש יגל ריאי>ל הצומ רדוקילו תייקה לש הרכהל הכוס

 אלו הייוצר תכרעמ םיראתמ הליחתכלמ ונאש ירה קירה ללתב חררעמ םינוה ונאו הדימב

 הז בלשש רחאל ,תמייקה תכרעמה "ּואיתמ ליחתנ ללכ ךודב י.א תכרעמ תמייק םא .תמייק

 יתלב הנגיא ונלש הדובעה תוטישב הייוצר תכרעמ .הייוצו תכרעמ לט רואיתל שגיו םייתסה

 טעמכ אצומ תדוקג אוה תמייקה גוכרעבה בוא כ ךפיפל בגרייקב הכור ה רואדאל תוושק

 3 -% היוצרה תכרעמה ראתיש ךכ הנשנ םייקה םינותנה תמירז םישרת תא :ת לן.ידוח

 .ינבמה "לויט"ה אוה תכרעמה חותינב יפוסה בלשה

 ינפב ,הל (ם)יארחאה תוכרעמה (י) חתנמ ידי לע תכרעמה תגצה לש ךילהת אוה יגבמה לויטה

 . .תוכיא תרוקב יגיצנו ,םישמתשמ יגיצנ ,םירחא תוכרעמ ימתנמ לש הצובק

 ו לשו םיתימע לש הכרעהו תרוקיב דדועל ,התשענש הדובעה תא גיצהל אוה ינבמה לויטה תרטסמ

 / תוכיא תא רפשמה ךילהת ותויהב בר ךרע ינבמה לויטל .םיוחא םיניינועמ םישמתשמ

 רשקל תורישי הרושק םינותנ דוביע ישנא לש הדובעה תוכיאש אצמנ םיבר םירקהמב .הדובעה

 רחאמ .ויתועדב דחושמ יד אוה ,ותריצי תא רקבל םואל השק .םירחא םישנא םע םהל שיש

 ללכ-ןרדב רפשמ הילע תירוביצ תרוקבו הריציה תגצה ךילהת ,"הריצי" אוה תו
 וכרעמ חותנו
 תויעב ,םירתא םיחמומו עוצקמ ילעב לש בתר םורופב עיבהל םג ןתינ הז בלשב .התוכיא תא

 .ךילהתה ךשמב ןנורתפ תא ואצמ אלש

 ךוביסבו לדוגב יולת) תועובש רפסמ דעו תועש רפסממ ךוראל לוכי ינבמה לויטה ךילהת

 .(תכועמה



 (היצזילמרונ) םינותנ ינסתמ לש יגול ןווקת \

 - :ושוריפ יגול ןונכת | .(םינותנ ינבמ) םינותנ ינסחמ לש יגול ןוגכתל עיגהל םיצור

 (המושרל השיגה ,הנבמה) תוסשפ -
 ש .תנ:יצוח תוצורפכ אלל טוטפ תותפימ
 / .עוצק אלא ,הנתשמ %-ו2 תולעב תופושו 2

 ו תוליפכ יא -
 1 .תכרעמב :בלב תחא םעפ ועיפויש ךירצ םיירטנמלא םינותנ
 = ותוא ןכדעל ןרסצנ םייוסמ ןותנ הנתשמ רחארכש םיצור ונ:יא

 4 .תוי;קרעפדה םיטיועפ < תרבטוספ רפסהר '

 9 ךניצ ןיא םירחא םינותנ לש תויצקנופ םהש םינותנ ,ןכ-וחכ
 רשפא דימו .היצמוופניא ונל םיפיסומ םניאו רחאמ וללכיט

 .(רתויב רקי בושיחה םא אלא) .םירחאה םינותנהמ םלבקל

 5% .ןיעל הארנה י"פע בכרהה טשפל ןתינ םאב הקידב אוה םינותנ ינסחמ ןונכתב ןושארה בלשה

 :לשמל
 . :ליכמ דבוע ינותנ - 5 'סמ ןסחמ

 " הזובע .ת ךיראת תיסונ תר זכשמ תבותכ שיא .סמ םש

 - | רכש לש הירוטסה דיקפת לש הירוטסיה ₪

 וי הנוממ תכרע | ךיראתמ רכש ךיראחמ רואת
 א " וו "ו "ו

 4 " "ו ו"

 "ּ נ ו" ו"

 :הזכ אוה םינותנה הנבמ רואית

 םש
 | ישיא 'סמ
 תבותכ
 הדובע .ת ךיראת ן יתכונ-רכש

 הקסעה - ךיראת
 1 דיקפת לש הירוטסה

 רואת
 ךיראתמ

 0" : 20 רכש לש הירוטסה

 ] רכש

 \ ךיראתמ
 1  |,[[הנוממ תכרעה]



 .טהפל רשפא תא האונ

 :לכ םדוק
 9 י ? דוחל ותוא רומשל במ םשל רכש לש היווטסיה לש הנורחאה הקסיפה דימת הז יתכונ רכש (ג)

 ? וב ךרוצ שי המ םשל .ךלכש לשג דיקפת לש הירוטסימב ןושתר> ךיצאטל ?יבקב דימת 40ה קטעהה- ןייאו \2)

 - םיטז מה רכש לש הירוטסהבו דיספה לש הירוטסהר םיכיראתה תובורק םיתעל םא (3)
 =: ןיהלכ אקסיפ תונגבל אל המל

 דיקשוו-כט-לשירירוטכמ |
 יוניש ךיראת
 דיקפת רואת
 10 רכש

 1 0 [הנוממ תכרעה] |

 םינשמ ונא רשאכ .טושפ רתוי הברה ןוכדעה ךא ,םינותנ ףולשל רתוי השק תצק םנמא
 .האיגש ייוכיס ןיסקמ הזו .דבלב דחא םוקמב תונשל קיפסמ רכש וא דיקפת
 ! רבכ ונל שי דיקפתו רכש לכש היצניבמוק םעפ וצרי םא כייכ
 .רשי לכש לש ךילהתל אמגוד הז
 .רתוי יתטיש טושיפ ךילהתל רובענ

 ךרדכ םיעבשה תונשב 12% 'חמ 6020 י"ע חתופ אוהו "היצזילמרונ" ארקנ הז ךילהת
 .םינותנ ידסמ ןוגראל

 ,המושרב ןמצע לע תורזוח תוצובק לש קוליס אוה היצזילמרונ לש ךילהתב ןושארה בלשה
 .ןהילא השיגה לע רתויב השקמ ןמצע לע תורזוח תוצובק םויק

 ? ןמצע לע תורזוח תוצובק םיקלסמ דציכ

 :ליעל האר
 . ידבוע יטרפ תמושר

 םש
 יטשיא 'סמ

 תבותכ

 40 | רכש-דיקפת-הירוטסיה
 . יוניש ךיראת
 רואית
 רכש

 1 [הגוממ תכרעה]

 :םאה תמושרל רשק םע ,יאמצע המושר הנבמל ןריבעהל איה תורזוח תוצובק קולסל ךרדה
 .ישיא 'סמ - םיאתמ חתפמ רוחבל ךירצ

 ישיא 'סמ ישיא 'סמ

 יוניש ךיראת םש

 תרזוחה תיאמצע המושר לואמ תבותכ
 .םימעפ רפסמ המצע לע - 4 כט
4 1 
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 ןליכק הרניח םא .הניטארה .תילתרוגה הלעמהמ איה המושר :הֶודְְה
 לע) תורזוח תוצובק + בוב 5 .(ןמצע

 כ םאו = לכ םאו הנושארה תילמרונה הלעמהמ איה םא ,הינשה תילמרונה הלעמהמ איה המושר :הרדגה
 (תו)חחעמ ןניאש הכותבש (םיירטנמלאה םינותנה) תודש
 ל \ / ."הפמכ הילאנויצקנופ

 72131 הרקמה יונג

 -פכ - תנמזה

 תוקל - םש

 הנמנ: < רו
 רפס - רפסמ
 תרתוכ
 רבחמ
 תומכ
 ריחמ
 כייהס

 לשמלו רתאמ 2אל-ב הנניא ךא ,תורזוח תוצובק הב ןיאו רחאמ 1אש -ב רבכ איה וז המושר

 .הנמזה ךיראת וא חוקל םשב אלו רפסה-רפסמב קר םייולת ,ריחמ ,רבחמ ,תרתוכ

 :ןמקלדכ עצבנ (2אש) הינשה הלעמהמ תילמרונה הרוצל רובעל תנמ לע

 רפס הנמזה

 רפס-סמ תוקל - םש

 תרתוכ התנמזה-ךיראת

 רבחמ רפס-סמ

 ריחמ תומכ

 כי'הס

 .תומושרה יתש ןיב רשקמ 'ירפס-'סמיי'

 וא) כ"הס תא קלסל רשפא .ריחמו תומכ לש היצקנופ אוה "כ"הס"ו רחאמ רתוי ףא טשפל רשפא

 .(ריהחמה וא ,תומכה תא קלסל

 לכ) הינשה הלעמהמ םא (3א*) תישילשה תילמרונה הלעמהמ איה המושר :הרדגה

 וניא חתפמ ונניאש הדש םוש םאו (חתפמב תילאנויצקנופ םייולת החתפמ ןניאש תודשה

 .רחא חתפמ אל הדש הזיאב תילאנויצקנופ יולת

 רפס הנמזה .
 רפס 'סמ תוקל-םש

 תרותוכ תנמזה-ךיראת

 רבחמ רפס-'סמ
 תומכ

 ריתמ

 יי

 יי



 םיקפס - הנמזה

 הנמזה - 'סמ
 קפס - 'סמ

 קפס - םש
 קפס - תבותכ

 תגמזה < --ראת
 טירפ - תרוש

 סירפ 'סמ
 רואית

 הדיחיל - ריתמ
 הוקכ
 הרוש.- כ''הס

 כייהס

 .(תורזוח תוצובק קוליס) 1א* -ל רובענ

 םיקפס - הנמזה

 תנמזה - 'תמ
 קפס - 'סמ
 קפס - םש
 קפס - תבותכ
 הגמזה - ךירואה
 הנמזה - כייהס

 טירפ - תרוש
 הנמזה 'סמ
 טירפ 'סמ
 רואית
 הדיחיל - ריחמ
 תומכ
 הרוש - כי'הס

 :2אש -ל רובענ

 .הדיתיל ריחמ כ"כ,הנמזה 'סטב אלו טירפה-'טמב קר "ולת "רואית" סירפ תרושב
 'סמב יולת ''תומכיי

[ 

 ( הגמזהל טירע תרוש ןיב רושיקל הדש תפסות )

 .םירפ 'סמבו הנמזה

 .2אש איה חתפמכ דחא הדש קר הל שיש המושר לכ יכ 2אש -ב רבכ איה םיקפס - הנמזה

 סירפ - תרוש
 הנמזה 'סמ
 טירפ -'סמ

 תומכ |
 הרוש - כי'יהס \

 טירפ - ןותנ
 טירפ - 'סמ
 רואית
 הדיחיל - ריחמ



 .םיקפס - תנמזה תא ןתְב

 .קפטה רפסמב םייולת קפסה יטבפ לר

 .(** כ'הס ,הנמזה ךיראת ,קפס 'סמ ,הנמזה - 'סמ) | םיקפס - תנמזה - ד -
 .(קפס תבותכ ,קפס םש ,קפס - 'סמ) קפס - ןותנ
 .(**הרוש - כ"הס ,תומכ ,טירפ-'סמ ,הגמזה - 'סמ) סירפ - תרוש
 .(הדיתיל = :יתמ .רואית ,סירפ - 'טמ) טירפ ןותנ

 .וילע רתוול רשתמ ןכל+נ בושיחל ןתיכ ופצע 392 *>

 :ונלבק המ ואר

 .םינותוה ןיב םיקודה םירטקה א"כ ךותנ םיטושפ (רו:א שטוקמב) םינותב .ינבמ 4

 .(ןוסשל) תידוקאה םיקפס תנמזהל עיגהל רשפא - םינותנ לש דוביא םוש ןיא

 .דחא לכ י"ע הגבהל םיגתינ ,םיטושפ םינבמה.

 .(הנמזה לכב אלו) ץבוקנ תחא םעפ קר עיפומ קפמ תבותכ ,קפס םש :בל םיש

 .(הרוש לכב) אלו ,ץבוקב תחא םעפ קר עיפומ הדיתיל ריתמ ,טירפ רואת

 םיצרמ םלטנדוטס | םיטגדו : לטבדוטס

 םלנויצ

 תיללכ אמגוד

 תומישר
 םלסרוקב םידלימלת

 תוקלחמ

 םיסרוק

 םיסרוק ינותנ הארוה ץבוק
 םיטנדוטס תוקלחמ

]\\ 4 



 י

\ 

 (םינותנ גסחמ) .םיב \ 6 \%

 םיסווק
 סרוק-'סמ
 סרוק - םש
 סרוק - תועש
 סרוק - רדח
 סרוק - ןמז
 סרוק - הצרמ
 סווק > םרעיו
 סרוק - טומיסקמ

 רוק - םייונע

 םיצרמ
 הצרמ-'מ
 הצרמ - םש
 הצרמ - תקלהמ
 הצרמ - דרטמ

 םושיד < םיטנדוטס

 טנדוטס - 'סמ
 טכדוטס - םש
 טנדוטס - תבותכ
 טנדוטט - תועש
 סרוק - 'סמ

 סרוק - תועש
 סרוק - םש
 סרוק - ןויצ

 םידומיל תינכת

 סרוק -  יסמ
 סרוק - םש
 סרוק - תועש
 .סרוק - רדת
 סרוק - ןטז
 סרוק - הצרמ
 סרוק - םושר
 טגדוטס - 'סמ
 טנדוטס - םטש

 טגדוטס - תמר

 םיטנדוטס

 טנדוטס - יסמ

 טנדוטס - םש

 תבותכ

70 

+0 

 טנדוטס -

 טנדוטס - תוחמתה

 טנדוטס - תמר
 טנדוסס - חקלש - תועט

343 
2 

 טנדוטס - םינויצ - עצוממ

 דאע
 (תורזח תוצובק ןיא)

 ומשרנש - םיטנודוטס

 טנדוטס - 'סמ
 טנדוטס - םש שי

 טנדוטס - תבותכ

 טנדוטס - (חקלש) תועש

 סרוק סנדוסס

 סרוק

 טנדוטס - 'סמ
 סרוק - 'סמ
 סרוק - םש
 סרוק - תועש
 סרוק - ןויצ

 םושיר -

 סרוק - 'סמ
 סרוק -יםש
 סרוק - תועש
 סרוק - רדח
 סרוק - ןמז
 סרוק - הצרמ
 סרוק - םושר

 טנדוטס סרוק
 סרוק - 'סמ

 טנדוטס - 'סמ
 טנדוטס - םש

 טנדוטס - תמר

 2אע
 (חתתפמה לכב יולת הדש לכ)

7-7 

 סרוקל םוטר
 טנדוטס -

 סרוק - 'סמ

 סרוק ןויצ

 'סמ

----64 

 ןויצ

 סרוק - םש
 סרוק - תועש

1 

2 

 ן סרוק 'סמ

 ו
 ו

 סרוק 'סמ

 טנדוטס - 'סמ

 טנדוטס - 'סמ

 טנדוטס - םש

 טנדוטס - תמר

 ג

0 

75 

3 1 



 1אצ
 וא \
 תוליעפ הצרמ הארוה - םיצומ \

 . | הצרמ - 'סמ הצרמ - 'סמ 3
 6 סרוק - 'סמ 7 8 הצרמ - תועש הצרמ - תועש \ הצרמ - הקלחמ הצרמ - הקלחמ \ הצרמ - םש הצרמ - םש \ א

 סרוק - םש 7 /
 סרוק הוצב סרוק - תועל :

 סרוק - םש סרוק - 'סמ סרוק 'סמ % הצרמ - 'סמ 3 הצרמ 'סמ 0 סרוק - םושר 1%
 ; סרוק - קועט-
 | סרוק - םושיר

 סרוק - סמ  אצ4 = .
 3 סרוק - םש /

 סרוק - תועש
 כ סרוק םושטר

 ל שש אש ₪

 9 זה הקר רע
] % 

+ \ 



 באע

 ינשב דחא ת"ב (זיתפמ ןניאש) תודשה לכ)
 םייונפ תומיקמ

( 
 .קלסל - םומיסקמה םושירב יולת

 םינותנה ינבמ לכש רחאל . תקלש תועשה רפסמ לש היצקנופ םא) סגדוט ס לש המר
 י ש המר ןכתת ןיידע ,3אע -ב םה ו

 אוה אבה דעצהו ,תוליפכ לש ו 1 1 , ל

 .םינותנה םתוא תא םיליכמ םינותנ ינבמ רפחמ
 .ם*יוסמה םינותנה הנכמכ םישומשהמ עפשומש רבד ה 4 . ז - רוחבל םינותנ הנרמ הזיא .תוא םינותהג הנגבמל םינותנ . ינבמ רפסמ רבחל וא ,םילופכ םינותנ קלסל םתס רשפא
 וב תודשהשו םייגסמ ותא גשומל סהי'א" םינותנ הנכפ לכש ביצור וניה יד;כ ןפ:אב
 םינותנ ינבמב דחא גשומ לש םירואית ועיפוי אלשו) .ל"נה גשומה לש רואית ויהי
 .(םירחא
 .זקוקמב ןמוסמה לכ תא קלסל ןתינ

 ! ראטנ המ הארנ
 םיסריק

 סרוא - 'טנו
 - םש
 - תועש
 - רדח
 - ןמז
 רתוימ --+- - הצרמ
 - םושיר
 - םומיסקמ

 םיצרמ
 הצרמ - 'סמ

 - םש
 - הקלחמ

 - דרשמ
 רתוימ--->- תועש

 םיטנדוטס
 טנדוטסה 'סמ
 - םש
 - תבותכ
 - תוחמתה
 - דמלש תועש
 - עצוממ ןויצ

 םינויצ

 טנדוטס 'סמ

 סרוק - 'סמ

 ןויצ

 טנדוטס - סרוק
 סרוק - 'סמ

 טנדוטס - 'סמ

 סרוק-הצרמ
 הצרמ - סרוק
 סרוק - 'סמ

 הצרמ - סרוק

 סרוק - 'סמ

 הצרמ - 'סמ

 | ימי ו יו

3. ָ 

/ 

 דעה הדחה לה ההד

 % שוב

1 



 הי

₪ 

 םיטנדוטס 2

 םושה
 םיסרוקל

 םלנולצ
 םלסרוק :

 תוקלחמ

\'] 

 ה

 םיטנדוטס : תוקלחמ

 םלצרמ
 |[ ג

 :תויוליפכ קולסו 3אע -ל רבעמ לש האצות

 .הקזחאלו ןונגכתל.םיחונ ,רתוי םיטושפ םינותנ ינבמ *

 .הנבהל רתוי םיחונ םינותנ ינבמ *

 .דחא רדגומ אשונב לפטמ םהמ א"כש םינותנ ינבמ *

 .רתוי םינטק םיצבק *

 :םינותנ ינבמ לש םיגוס ינש איה האצותה כ"דב

 .('וכו הצרמ ,דימלת) םיליגר םינותנ ינבמ
 ינבמ :לשמל - םינותנ ינבמ ןיב םירשקמש) םייבייטלרוק םינותנ ינבמ

 .(טנדוטס 'סמ ,סרוק
 .םיטנדוטסו םיסרוק םינותנ גבמ ןיב רושיק םשל תותתפממ קרו ךא יונבה הנבמ והז
 רושיקל םישמשמ םה אלא ,םינותנ ינסחמ םהמ םינוב ןיא (םייביטלרוק) הלאכ םינבמ
 .((דבלב (תססע88) (השיגלו)

 'סמ) םינותנה

4 

₪ 

3 

 ו

 צ

0 .. 

 ו

 2 י
+ = ₪ - . 

1 

 רב:

> 



 ( סתיית םדיתססניטתמ קדתססתא) םינותנ ינבמ תמרגאיד

 ינבמ ןיב םיסחי לש היצטמוקודל

 םלצרמ

 -: םינותנ (תומושר)

/ 0-0 

 תתפסה םינותנה הנבמ םש

 ,יביסלרוק םינותנ הנבמ ךרד אוה ץחה פא .(ב00288) השיג לע הארמ םינבלמ ןיב -->- ץח
 : .ץחה לע יביטלרוקה היבמה מש תא

 םלסרוק

 טנדוטס סרוק סרוק הצרמ

 הצרמ-סרוק

 ב
 [פ] =
(6] 

: 

 סטודנטלם|  5
 ב

₪ 
- 

₪ 
23 

 צד
5 

= 

 םלנוליצ

6 



 תוקפסמ ולא תואלבט תוכרעמה חותינ בלשב
 .\(כגנת תכסב8 תדתהמתא) םינותנל השיג תואלבט ₪ : \ םיצבקל השיגה לש רתוי טרופמ רואית םיצור ינונכת םדקה בלשב הבוט 0 כ , י הנבה םט
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